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PRAKTIKANT MED SOLID DIGITAL- OG KOMMUNIKATIONSVIDEN TIL NYREFORENINGEN
Nyreforeningen er inde i en spændende udvikling, og søger derfor en praktikant som i efterårssemesteret 2021 vil være med til at gøre en forskel for foreningens medlemmer. Så har du
lyst til at arbejde i en patientforening, der gør en konkret forskel for mennesker med en nyresygdom, så læs videre her.
Nyreforeningen er en dansk patientforening og interesseorganisation, der varetager interesserne for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Organisationen blev stiftet i 1975 og
har i dag ca. 5.550 medlemmer fordelt på 16 lokale kredse over hele Danmark.
Dine opgaver
Vi søger en praktikant til vores sekretariat i Høje Taastrup, som primært skal bidrage til udvikling af foreningens kommunikation og digitale kanaler.
Som praktikant i Nyreforeningen vil du indgå i sekretariatet på lige fod med de øvrige medarbejdere, og du får bl.a. følgende opgaver:
 Bidrage til udvikling af en digital strategi for Nyreforeningen
 Bidrage til udviklingen og vedligeholdelsen af foreningens nye hjemmeside
 Producere og redigere små videoindslag og videointerviews.
 Ansvarlig for håndtering og vedligeholdelse af foreningens digitale kanaler – herunder
sociale medier
 Udarbejde en plan og strategi for anvendelse af video som kommunikationsmiddel i foreningen
 Administrative opgaver i forbindelse med afvikling af online kurser og seminarer
 Øvrige kommunikations- og administrative opgaver.
Din baggrund
Du har en solid forståelse for hvordan digital kommunikation og web kan være med til at styrke kommunikationen i en patientdreven forening. Du går i dag på en uddannelse, hvor der
f.eks. er fokus på kommunikation, IT og/eller digital udvikling, og du er ikke bange for at udnytte din viden i praksis. Din tilgang til opgaverne er struktureret, grundig og kvalitetsbevidst.
Vi tilbyder
Du bliver en del af et mindre sekretariat, hvor vi alle brænder for opgaverne og formår at holde mange bolde i luften på samme tid. Du får et job som byder på:
 Et spændende fagligt miljø i en patientforening i en rivende udvikling
 Gode kolleger, der er vant til at sparre med hinanden
 En varierer og til tider travl hverdag
 Fleksible arbejdstider med stor grad af frihed
Du kan læse mere om Nyreforeningen på vores hjemmeside www.nyre.dk. Vi har til huse i
Danske Handicaporganisationers Hus I Høje Taastrup, ikke langt fra stationen.
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Efter endt praktikperiode vil der var mulighed for at fortsætte som studentermedhjælp i sekretariatet.
Mere information
Hvis du har spørgsmål til rollen som praktikant i Nyreforeningen så kontakt direktør Michael
Buksti på mb@nyre.dk eller 40 90 29 48.
Ansøgningsfrist
Hvis du har lyst til et spændende og udviklende praktikophold i Nyreforeningen, så send en
kortfattet ansøgning og et CV til Michael Buksti på mb@nyre.dk.
Vi skal have din ansøgning senest den 16. maj 2021. Vi forventer umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb af indkalde til samtaler.
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